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Dag lieve Het Beginners , 

Zoals jullie waarschijnlijk al weten (of voor diegenen die het nog niet weten), zijn 

onze diensten (met uitzondering van de levering van de ‘maaltijden aan huis’ tijdelijk 

stopgezet. Maar dit betekent niet dat we niet aan jullie denken. Integendeel! 

De quarantaine is voor niemand gemakkelijk. De eerste dagen hebben jullie, 

waarschijnlijk met veel plezier, kunnen invullen met allerlei huishoudelijke taakjes: 

de was doen, de ramen wassen, de kleerkast opruimen, noem maar op… Maar dat 

kunnen we niet elke dag doen hé ;) !  

Daarom bieden we jullie vanaf nu, elke week, gratis activiteiten aan om jullie vrije tijd 

te kunnen vullen, jullie goed humeur te behouden … of die terug te laten komen .  

Sommige activiteiten zullen passief zijn (naar een film, tekenfilm of documentaire 

kijken, een boek lezen, leren, …) en de anderen nodigen jullie uit om (thuis) wat 

actiever te zijn (een gedicht opstellen, beroemde mensen tekenen, korte tekstjes 

schrijven rond een bepaald thema, sporten > ja dat hoort er ook bij :D, enz.), die via 

deze e-mail gepubliceerd zullen worden of gevraagd zullen worden in het kader van 

een wedstrijd.  

***KOM en DOE MEE*** 

Stuur het ook door naar vrienden, familieleden of buren. Ze zullen jullie zeker 

bedanken  

 

Samen zijn we sterker! 

Het team van LDC Het Begin 

SAMEN  

ZIJN WE  

STERKER ! 



SPORTEN: 

Begin je dag met 10 à 15 minuutjes ochtendsport. Voldoende lichaamsbeweging is essentieel voor 

een goede gezondheid, maar ZEKER nu we in quarantaine zitten. De mens is gemaakt om te 

bewegen en niet om de hele dag op een stoel te zitten. BELANGRIJK: goed in en uitademen, je 

lichaam niet forceren doe de oefeningen op je gemak.  

Hieronder de link van een paar stretch oefeningen die jullie (elke dag) kunnen doen: 

https://www.youtube.com/watch?v=PgPBzFQvW0c 

Hieronder de link van een paar ‘stoelgymnastiek’ oefeningen die jullie (elke dag) kunnen doen: 

https://www.youtube.com/watch?v=7u1xOhk6AZ4 

 

TEKENEN: 

Een heel interessante website zowel voor senioren als voor de kinderen en kleinkinderen. 

Professionele ontwerpers leren je hoe je Robbedoes, Kwabbernoot en de personages uit de bekende 

Belgische stripreeks kunt tekenen. Ontdek hun geheime tekentrucs en ga zelf aan de slag! Stuur ons 

uw tekeningen, we zijn benieuwd :D.  

Indien we minimum 5 tekeningen ontvangen, organiseren we een wedstrijd met een leuke prijs! Stuur 

het naar: tahra.vancauwenberghe@dewelvaartkapoen.be . Indien we minimum 5 gedichten 

ontvangen, organiseren we een wedstrijd met een leuke prijs! 

Klik hieronder om naar de tekeningcursus te gaan: 

https://www.youtube.com/watch?v=Er0YjdMqKXg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1FP-

6u9CctA2qRHlWbjIUj0ZJSxGbTSXQEdPRCxfbZTCGBY5cf-Adc-KM 

 

LEREN:  

Er zijn videocursussen over heel veel onderwerpen. We raden u aan het gratis aanbod van de 

Universiteit van Leuven te raadplegen door op het onderstaande adres te klikken: 

https://uclouvain.be/fr/universite-numerique/moocs/actualites/22-cours-en-ligne-de-l-uclouvain-

ouverts-a-tout-le-monde.html 

 

KIJKEN: 

Films: Charlie Chaplin Festival 

Klik op onderstaande links om toegang te krijgen tot films van ‘Charlie’. We hebben er in totaal 12 

geselecteerd. Wat gelijk is aan 2 films per dag. Hiermee is je week voorzien van een gezonde dosis 

humor en genoeg gelach :D ! 

1. De professor: https://www.youtube.com/watch?v=XaZS0qrNOIE 
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2. Charlie maakt een film: https://www.youtube.com/watch?v=rZshz5rysgQ 

3. Wat een hondenleven!: https://www.youtube.com/watch?v=txSJDmt4u6Q 

4. De kampioen: https://www.youtube.com/watch?v=tcnHLeiMDyY 

5. De graaf: https://www.youtube.com/watch?v=LePl-RG3V-s 

6. De avonturier: https://www.youtube.com/watch?v=PANcaG4pYAU 

7. De manager: https://www.youtube.com/watch?v=sgTU-MXPxXs 

8. De vagebond: https://www.youtube.com/watch?v=z9JDPcldT4c 

9. Bij de kapper: https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw 

10. Het concert: https://www.youtube.com/watch?v=aPRW1VQxmTs 

11. De leeuwenkooi: https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g 

12. De bank: https://www.youtube.com/watch?v=Xb-pMCnHo6k 

 

LEZEN EN SCHRIJVEN 

Verplicht thuisblijven scherpt de pennen van vele al dan niet professionele schrijvers.  Gedichten 

vallen letterlijk van de internet-bomen :D.  Hieronder een ‘CORONA-gedicht’ van dichter David 

Troch; voormalig stadsdichter van Gent die al een poosje "éénlettergreepgedichten" schrijft …  Met 

woorden met maar één lettergreep dus  ;) 

Veel leesplezier!  

PS.: Denk je dat je ook een verborgen schrijftalent hebt? Of zou je graag gewoon eens willen 

proberen? Stuur ons dan jouw CORONA-gedichtje op. Indien je dat wil, delen we die (al dan niet 

anoniem) mee aan de andere ‘Het Beginners’. Stuur het naar: 

tahra.vancauwenberghe@dewelvaartkapoen.be . Indien we minimum 5 gedichten ontvangen, 

organiseren we een wedstrijd met een leuke prijs! 

Het beest - David Troch 

het beest zie je niet. 

denk je dat het er niet is, 

heeft het je al beet. 

wind tikt op de deur, 

maar je geeft niet thuis. het raam 

raak je niet eens aan. 

 

het beest gaat zijn gang. 

zo snel het in je lijf zit, 

zo traag wil het weg. 

 

zeep voelt toch zo zacht. 
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streel eens de huid van je hand. 

ook wat zacht is bijt. 

 

het beest krult zich op, 

rust eerst goed uit, houdt dan huis. 

je bent al van slag. 

 

het beest veegt de vloer 

met je aan, sprint door het huis. 

stof springt in het rond. 

 

je veegt een web weg. 

was het beest maar als de spin 

die je geen kans gunt. 

 

het beest grijnst en lacht 

met je. het plaagt en pest je. 

je bent als de dood. 

 

het beest weet heel goed 

waar je woont. geef het zijn tijd, 

het komt naar je toe. 

 

het beest reist flink rond. 

er is een stad in een land 

dat je graag wou zien. 

 

je snakt naar een bos, 

streelt speels de eik van de kast, 

zwemt weg in de krant. 

 

het beest is je vriend 

niet. het beest moet je met hand 

en tand te lijf gaan. 

 

de dag valt in huis. 

je kijkt naar de zon en niest. 

zo schel klinkt dus angst. 

 

de dauw brengt niets nieuws, 



slechts wit gras. hoe je ook tuurt 

de muur blijft de muur. 

 

een schelp aan je oor. 

de zon werpt zich in de zee, 

een kwal kust je teen. 

 

de vaas mist de tulp.  

geen geur dringt je neus nog in. 

kleur trekt uit het huis. 

 

als het beest niet wint 

en je weer het huis uit mag, 

wat wil je eerst doen? 

 

wat als het beest wint. 

voor wie lag er op je mond 

een zoen of zes klaar? 

 

een tulp velt geen eik. 

een bloem in strijd met een boom. 

dit beest spant de kroon. 

 

 


